
ANALIZA WYWIADÓW ILOŚCIOWYCH Z PACJENTAMI/ 

OPIEKUNAMI PACJENTÓW NIELETNICH ORAZ WYWIADÓW Z 

LEKARZAMI

Znaczenie indywidualizacji leczenia oraz 
kompleksowości opieki medycznej z 
perspektywy pacjentów z hemofilią oraz 
lekarzy



Metodologia badania
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PERSPEKTYWA PACJENTÓW

BADANIE JAKOŚCIOWE Z 
PACJENTAMI 

BADANIE ILOŚCIOWE Z 
PACJENTAMI 

PERSPEKTYWA LEKARZY

BADANIE ILOŚCIOWE 
Z LEKARZAMI

33 wywiady CAWI

18 lekarzy leczących dorosłych
15 lekarzy leczących dzieci 

8 Indywidualnych 
wywiadów pogłębionych 

IDIs

4 opiekunów dzieci 
chorujących na hemofilię
4 pacjentów dorosłych 
chorych na hemofilię 

151 wywiadów CAWI

62 opiekunów dzieci 
chorujących na hemofilię

91 pacjentów dorosłych

Badanie realizowane: w okresie kwiecień – sierpień 2019 

Analiza 
dokumentacji 

medycznej p-tów
z hemofilią 
powikłaną 

inhibitorem



Cele badania
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• Identyfikacja i ocena zadowolenia ze stosowanych terapii substytucyjnych;

• Ustalenie podejścia, sposobu definiowania, istotności i elementów składowych zagadnień 
indywidualizacji leczenia oraz kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem z hemofilią (QL)

• Weryfikacja skali zindywidualizowanego doboru terapii oraz kompleksowości zapewnianej opieki

• Poznanie oczekiwań i potrzeb pacjentów/ lekarzy w zakresie, opieki medycznej i socjalnej, 
zapewnianej pacjentom  

• Zbadanie zakresu korzystania z usług medycznych oraz przygotowania pracowników medycznych 
do opieki nad pacjentami z hemofilią;

• Rozpoznanie zakresu opieki możliwej do uzyskania w placówkach, w których prowadzone jest 
leczenie hemofilii.

• Poznanie opinii na temat nowego NPLChH na lata 2019 – 2023.



Analizowane  grupy respondentów
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Pacjenci dorośli, n=91 Dzieci do 18 rż,  n=63

74

38

36

17

Dorośli. Hemofilia
niepowikłana inhibitorem

…pacjenci do 40 rż

...pacjenci powyżej 40 rż

Dorośli. Hemofilia
 powikłana inhibitorem

Osoby z HA/B w postaci ciężkiej 
(96%) lub umiarkowanej (4%); 

Osoby z HA, u których występuje inhibitor (35% -
miano <=5j.B; 35% miano >5j.B, pozostali – brak 
danych)

55

25

28

7

Dzieci. Hemofilia
ciężka

/umiarkowana

….czynnik 
rekombinowany

…czynnik 
osoczopochodny

Dzieci. Hemofilia
łagodna

4 pacjentów stosuje cz. 
rekombinowany, 3 osoczopochodny

Dzieci z HA/B niepowikłaną inhibitorem 
(53); u 2 dzieci występuje inhibitor -
stosują Feibę w profilaktyce)

Lekarze leczący dorosłych, n=18 Lekarze leczący dzieci, n=15

Wywiady z pacjentami 

Wywiady z lekarzami 

młodsi

Dzieci N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odchylenie st.

Hemofilia ciężka/ umiarkowana 53 8,9 9,0 1 17 4,0

     Czynnik osoczopochodny 28 11,9 12,0 7 17 2,5

     Czynnik rekombinowany 25 5,6 5,0 1 11 2,6

Hemofilia łagodna 7 11,3 11,0 4 16 4,0

Średni wiek pacjentów 

Dorośli N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odchylenie st.

Hemofilia ciężka/ umiarkowana 

niepowikłana inhibitorem 

74 39,8 40,0 19 72 13,0

     Dorośli, wiek <40 lat 38 29,6 29,0 19 40 7,0

     Dorośli, wiek >40 lat 36 50,6 47,5 41 72 8,2

Hemofilia powokłana inhibitorem 17 38,0 37,0 19 68 11,6

Średni wiek pacjentów 



Informacje o pacjentach i ich chorobie

R3. Na jaki rodzaj hemofilii Pan choruje?  4. Jaką ma Pan postać hemofilii …A/B? R5. Czy hemofilia jest obecnie powikłana inh ibitorem? R6. Jakie miano inhibitora stwierdzono u Pana ostatnio?  Jeśli Pan pamięta, podać datę badania. R6_III. Jakie 
największe miano inhibitora miał Pan w życiu?

5

70

4

17

Hemofilia
A

Hemofilia
B

Hemofilia
A

powikłana
inhibitore

m

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

Postać hemofilii A/B
Pokazano % pacjentów, n=74

4%

96%

Łagodna Umiarkowana Ciężka

Typ hemofilii
Pokazano liczbę pacjentów, n=91

Poziom inhibitora (ostatni pomiar) 
Pokazano % pacjentów, n= 17

29%

35%

35%

<=5j.B >5j.B Nie pamięta

53

7

2

Hemofilia A

Hemofilia B

Hemofilia A
powikłana

inhibitorem

Postać hemofilii A/B
Pokazano % pacjentów, n=62

13%

6%

81%

Łagodna Umiarkowana Ciężka

Typ hemofilii
Pokazano liczbę pacjentów, n=62

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

PACJENCI



Obciążenia chorobowe (zestawienie występujących u pacjenta powikłań 
hemofilii i współistniejących chorób przewlekłych)
Pokazano % pacjentów
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C1. Poza faktem, że choruje P na hemofilię, jak ogólnie ocenia P swój stan zdrowia? C2. Jakie powikłania hemofilii występują obecnie u P?C3. Jakie inne choroby, wymagające przewlekłego leczenia (oprócz hemofilii), występują obecnie u P? 
C4. Czy jest P osoba sprawną fizycznie?

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

95% powikłania hemofilii5%

11%

49%

66%

31%

41%

46%

24%

69%

59%

Dorośli. Hemofilia (ciężka/
umiarkowana) niepowikłana

inhibitorem (n=74)

...wiek <40 rż (n=38)

 .. wiek >40 rż (n=36)

Dorośli. Hemofilia powikłana
inhibitorem (n=17)

Brak chorób i powikłań

Występują powikłania hemofilii

Występują choroby współistniejące

Występują powikłania i choroby współistniejące

26% powikłania hemofilii

10%

8%

2%

Artropatia hemofilowa

Ból przewlekły-
uszkodzenia mięśni i…

Drętwienie mięśni,
paraliż, martwica mięśni

95%

75%

38%

10%

Artropatia hemofilowa

Ból przewlekły-uszkodzenia
mięśni i stawów

Zakażenia wirusowe

Drętwienie mięśni, paraliż,
martwica mięśni

Powikłania hemofilii 
Pokazano % pacjentów, n=91/62

Choroby współistniejące:
Dorośli: nadciśnienie tętnicze, stan po leczeniu 
WZW C/B, problemy z poruszaniem się
U dzieci: alergie 

PACJENCI

Pacjenci dorośli Dzieci

95% powikłania hemofilii

49%

46%

56%

57%

15%

18%

4%

25%

25%

28%

29%

11%

11%

12%

14%

Dzieci. Hemofilia ciężka
/umiarkowana (n=55)

…stosujące cz. 
osoczopochodny (n=28)

…stosujące cz. 
rekombinowany (n=25)

Dzieci. Hemofilia
łagodna (n=7)



OCENA OBECNIE STOSOWANEGO LECZENIA 
HEMOFILII
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A1. Proszę określić ilu z tych…. pacjentów z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A niepowikłaną inhibitorem, jest obecnie … a. Leczonych wyłącznie na żądanie/ b. Leczonych na żądanie, ale otrzymujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy  profilaktykę 
krótkoterminową/ c. Leczonych w ramach profilaktyki długoterminowej / d. Otrzymuje inną terapię, jaką ….
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Pokazano % pacjentów; n=17/15 lekarzy

42%

9%

45%

4%

 Wyłącznie leczenie na żądanie

 Leczenie na żądanie + profilaktyka krótkoterminowa (ost. 12 msc)

Profilaktyka długoterminowa +/- leczenie na żądanie

Inna terapia

13% 0%

86%

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

Skala stosowania prof. 
długoterminowej

45% dorosłych 
86% dzieci 

LEKARZE

48%

10%

42%

4%

9%
1%

89%

0%

42% dorosłych 
89% dzieci 

H
e

m
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H
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o
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 B

Rodzaje terapii stosowanej u pacjentów z hemofilią A/B (ciężką/ 
umiarkowaną)



A3/B3. Proszę powiedzieć, u ilu  spośród …. pacjentów P ośrodka,  z ciężką lub umiarkowaną HA/HB, leczonych na żądanie, wystąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy…..A7/B7. Proszę oszacować, [..], u ilu spośród ….  pacjentów z ciężką lub 
umiarkowaną HA/HB niepowikłaną inhibitorem, stosujących profilaktykę długoterminową, wystąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy … 
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ABR u pacjentów z HA/B (postać umiarkowana i ciężka), stosujących
leczenie na żądanie vs profilaktykę długookresową

Pokazano % pacjentów; n=17 / 10  lekarzy; pytano lekarzy mających pacjentów stosujących dany rodzaj terapii

13%

41%

13%

45%

26%

32%

39%

32%

18%

16%

13%

14%

22%

7%

23%

6%

13%

5%

5%

1%

7%

..wyłącznie na żądanie (+/i
prof. krótkookresowa)

..profilaktyka
długookresowa

..wyłącznie na żądanie (+/i
prof. krótkookresowa)

..profilaktyka
długookresowa

Brak wylewów od 1 do 3 wylewów od 4 do 6 wylewów

od 7 do 12 wylewów od 13 do 24 wylewów od 25 do 36 wylewów

więcej niż 36 wylewów

4%

20%

12%

3%

37%

59%

35%

67%

55%

35%

57%

24%

8%

5%

8%

6%

..wyłącznie na żądanie (+/i
prof. krótkookresowa)

..profilaktyka
długookresowa

..wyłącznie na żądanie (+/i
prof. krótkookresowa)

..profilaktyka
długookresowa

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

LEKARZE
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Wylew częściej niż 
1x miesiąc



Na ile stosowana terapia jest optymalna?
Pacjenci z hemofilią niepowikłaną inhibitorem
Pokazano % pacjentów; lekarze leczący dorosłych n=14/17   lekarze leczący dzieci n= 12/15
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Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

Proszę pomyśleć o pacjentach z ciężką lub umiarkowaną HA/B, leczonych na żądanie (z lub bez profilaktyki krótkoterminowej). X1. Jak P ocenia, jako lekarz prowadzący, ilu z nich:…  
Proszę pomyśleć o pacjentach z ciężką lub umiarkowaną HA/B niepowikłaną inhibitorem, stosujących profilaktykę długoterminową.X3. Jak P ocenia,  ilu z nich:  …

LEKARZE

41%

89%

17%

11%

42%
Pacjenci leczeni
tylko na żądanie

Pacjenci stosujący
profilaktykę

długookresową

...otrzymują optymalną terapię

...otrzymują terapię, która nie zaspokaja indywidualnych potrzeb

...powini zacząć stosować prof. długoterminową

59% 
terapia nieoptymalna

51 i 58%

45 i 42%

87%

63%

12%

37%

Pacjenci leczeni
tylko na żądanie

Pacjenci stosujący
profilaktykę

długookresową

13 i  9%

86 i 89% 37% 
terapia nieoptymalna

Ograniczenia wynikające z programu 
profilaktyki (dobór preparatu, 

dawkowanie)

Struktura pacjentów leczonych wyłącznie na żądanie pod 
względem ABR – na poprzednim slajdzie 



Dlaczego lekarze nie zmieniają terapii nieoptymalnej dla pacjenta?
Pacjenci z hemofilią niepowikłaną inhibitorem
Pokazano % lekarzy; n=16/3
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Lekarze leczący dorosłych, n=16/8

Lekarze leczący dzieci, n=12

LEKARZE

81%

69%

44%

25%

19%

13%

Niechęć pacjenta do stosowania
profilaktyki

Zła współpraca z pacjentem,
niestosowanie się do zaleceń

Ograniczona możliwość zmiany
preparatu

Pacjent nie kwalifikuje się do
programu profilaktyki

Brak / ograniczona możliwość
zastosowania cz.rekombinowanych

Niechęć pacjenta do zmiany
preparatu

Według P  oceny, u części pacjentów z hemofilią, leczonych w P ośrodku na żądanie, stosowana terapia nie  w pełni zaspokaja indywidualne potrzeby. Jakie elementy wpływają na to, że leczenie, które nie zaspokaja indywidualnych potrzeb 
pacjenta, nie zostało dotychczas zmienione? Proszę wskazać najczęściej występujące Pana/i zdaniem czynniki. X2b. Jak P ocenia dostępność profilaktyki krótkoterminowej, dla pacjentów P ośrodka, z ciężką lub umiarkowaną HA/B 
niepowikłaną inhibitorem, w ciągu ostatnich 2 lat? Według P  oceny, u części pacjentów z hemofilią, leczonych w P ośrodku, terapia stosowana w ramach profilaktyki długoterminowej nie zaspokaja w pełni indywidualnych potrzeb. X4a. 
Jakie zmiany powinny być wprowadzone u tych pacjentów? X4b.  Jakie elementy wpływają na to, że terapia w ramach profilaktyki długoterminowej,  która nie zaspokaja indywidualnych potrzeb pacjenta, nie została dotychczas zmieniona? 
Proszę wskazać najczęściej występujące Pana/i zdaniem czynniki.

88%

50%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ograniczona możliwość zmiany
preparatu

Brak /ograniczona możliwość
  zastosowania cz.
rekombinowanych

Niechęć pacjenta do stosowania
profilaktyki

58%

58%

50%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ograniczona możliwość zmiany
dawkowania

Ograniczenia związane z
programem zapobiegania

wylewom

Ograniczona możliwość zmiany
preparatu

Zła współpraca z pacjentem,
niestosowanie się do zaleceń

Brak /ograniczona możliwość
zastosowania cz.

rekombinowanych
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Pacjent i system jako główne ograniczenia 



Ogólna ocena jakości dostępnych w PL terapii substytucyjnych,
w porównaniu do najlepszych standardów europejskich
pokazano % lekarzy
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D1. Jak P ocenia jakość terapii substytucyjnej zapewnianej pacjentom z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A / B w Polsce,  w porównaniu do najlepszych standardów europejskich?

7%

33%

40%

56%

47%

11% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lekarze leczący dorosłych,
N=18

Lekarze leczący dzieci,
 N=15

Zdecydowanie/ raczej wyższa Porównywalna

Raczej niższa Zdecydowanie niższa

67%
niższa jakość

54%
niższa jakość

LEKARZE

Lekarze leczący dorosłych: 

• Samodzielność w podawaniu czynnika

• Compliance pacjenta 

• Dobry dostęp naczyniowy 

• Odpowiedni schemat stosowania (dawka/ częstość)

• Edukacja pacjentów

Lekarze leczący dzieci: 

• Dawkowanie na podstawie profilu farmakokinetycznego 

• Edukacja pacjenta i środowiska 

• Dostosowanie leczenia do trybu życia i stanu pacjenta 

Elementy istotne, ze względu na jakość terapii i opieki 
nad pacjentem:

Współpracujący wyedukowany pacjent + 
leczenie dobrane do potrzeb



Ograniczenia utrudniające w PL prowadzenie optymalnej terapii 
u pacjentów z hemofilią
Pokazano % lekarzy; n=18/15
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D2. Jakie są P zdaniem ograniczenia utrudniające w PL prowadzenie optymalnej  (czyli zapewniającej odpowiednią kontrolę wylewów i bezpieczeństwo stosowania w długiej perspektywie  terapii substytucyjnej pacjentów HA/ B?

44%

33%

17%

17%

11%

11%

11%

Niedostępność nowych preparatów

Ograniczona/ brak dostępności
preparatów rekombinowanych

Brak możliwości indywidualnego
doboru preparatu/dawki/schematu

podawania

Brak ośrodków kompleksowej
opieki, odległość od centrów

leczenia hemofilii

Ograniczenia ze strony pacjentów:
słaby compliance/nieumiejętność

samoiniekcji/ niechęć do…

Jakość współpracy z lekarzami POZ

Finansowanie leczenia

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

47%

33%

27%

13%

7%

20%

Niedostępność nowych preparatów

Ograniczenia związane z programem
lekowym: kryteria, dawkowanie, schemat

podawania

Brak możliwości indywidualnego doboru
preparatu/dawki/ schematu podawania

Ograniczona/ brak dostępności
preparatów rekombinowanych

Finansowanie leczenia

Żadne

Dane>10%

Program lekowy

Niedostępność rF

LEKARZE
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B8. Jak P ocenia, w jakim stopniu obecnie stosowane leczenie, dostosowane jest do P indywidualnych potrzeb, związanych z nasi leniem hemofilii i trybem życia?

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

39%

35%

51%

47%

10%

18%

Dorośli. Hemofilia (ciężka/
umiarkowana) niepowikłana

inhibitorem (n=74)

Dorośli. Hemofilia powikłana
inhibitorem (n=17)

Bardzo dobrze dopasowane do potrzeb

Raczej dobrze dopasowane do potrzeb

Raczej / bardzo słabo dopasowane do potrzeb

33%

14%

56%

29%

11%

57%

Dzieci. Hemofilia ciężka
/umiarkowana (n=55)

Dzieci. Hemofilia łagodna
(n=7)

Ocena, w jakim stopniu obecnie stosowana terapia dostosowana
jest do indywidualnych potrzeb pacjenta

Pacjenci z reguły oceniają, że stosowane terapie 
są dobrze dostosowane do ich potrzeb

PACJENCI

Dorośli N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odchylenie st.

Hemofilia ciężka/ 

umiarkowana niepowikłana 

inhibitorem 

71 16,2 8,0 0 200 28,9

     Dorośli, wiek <40 lat 37 16,1 9,0 0 125 23,2

     Dorośli, wiek >40 lat 34 16,3 8,0 0 200 34,4

Hemofilia powokłana 

inhibitorem

17 9,5 6,0 0 40 10,2

ABR pacjentów

Dzieci N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odchylenie st.

Hemofilia ciężka/ 

umiarkowana

61 5,4 4,0 0 32 6,0

     Czynnik osoczopochodny 27 6,8 4,0 0 32 7,2

     Czynnik rekombinowany 25 3,5 2,0 0 15 4,3

Hemofilia łagodna 7 6,1 4,0 0 16 6,1

ABR pacjentów

n %

Brak wylewów 1 14%

1-3 wylewy 2 29%

4-6 wylewów 1 14%

7-12 wylewów 2 29%

13-24 wylewów 1 14%

25-36 wylewów 0 0%

Razem 7 100%

Liczba wylewów. Dzieci z hemofilią łagodną 



Czy stosowana obecnie terapia jest wystarczająco skuteczna, 
jeśli chodzi o…
pokazano % pacjentów
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B1. Proszę ocenić, czy P zdaniem stosowana obecnie terapia hemofilii jest wystarczająco skuteczna, jeśli chodzi o …

55%

41%

62%

54%

36%

50%

30%

35%

Zapobieganie  wylewom
samoistnym

Zapobieganie wylewom
pourazowym

Możliwość szybkiego
zatamowania wylewu

Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności

fizycznej

Dorośli. Hemofilia (ciężka/ umiarkowana) niepowikłana inhibitorem, n=74

71%

56%

64%

58%

27%

42%

35%

33% 7,3%

Zapobieganie  wylewom
samoistnym

Zapobieganie  wylewom
pourazowym

 Możliwość szybkiego
zatamowania  wylewu

 Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności

fizycznej

Dzieci. Hemofilia ciężka/ umiarkowana, n=55

2%

2%

2%

8%

9%

9%

8%

12%

❑ Zdecydowanie tak
❑ Raczej tak 
❑ Raczej nie 
❑ Zdecydowanie nie 

PACJENCI

Dorośli. Hemofilia (ciężka/ umiarkowana) niepowikłana inhibitorem, n=74



Czy stosowana obecnie terapia jest wystarczająco skuteczna, 
jeśli chodzi o…
pokazano % pacjentów
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B1. Proszę ocenić, czy P zdaniem stosowana obecnie terapia hemofilii jest wystarczająco skuteczna, jeśli chodzi o …

55%

41%

62%

54%

36%

50%

30%

35%

Zapobieganie  wylewom
samoistnym

Zapobieganie wylewom
pourazowym

Możliwość szybkiego
zatamowania wylewu

Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności fizycznej

Dorośli. Hemofilia (ciężka/ umiarkowana) niepowikłana inhibitorem, n=74

71%

56%

64%

58%

27%

42%

35%

33%

Zapobieganie  wylewom
samoistnym

Zapobieganie  wylewom
pourazowym

 Możliwość szybkiego
zatamowania  wylewu

 Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności fizycznej

Dzieci. Hemofilia ciężka/ umiarkowana, n=55

2%

2%

2%

8%

9%

9%

8%

12%

❑ Zdecydowanie tak
❑ Raczej tak 
❑ Raczej nie 
❑ Zdecydowanie nie 

PACJENCI

29%

43%

14%

29%

43%

29%

43%

29%

Zapobieganie  wylewom
samoistnym

Zapobieganie  wylewom
pourazowym

 Możliwość szybkiego
zatamowania  wylewu

 Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności

fizycznej

28%

28%

43%

43%

Dorośli. Hemofilia powikłana inhibitorem, n=17

35%

29%

29%

12%

29%

35%

35%

53%

47%

12%

Zapobieganie wylewom
samoistnym

Zapobieganie  wylewom
pourazowym

Możliwość szybkiego
zatamowania  wylewu

Możliwość  prowadzenia
normalnej aktywności fizycznej

Możliwość zastosowania
leczenia pozwalającego obniżyć

miano inhibitora

30%

36%

18%

41%

59%

Dzieci. Hemofilia łagodna, n=7



Postrzeganie bezpieczeństwa stosowanej obecnie terapii 
pokazano % pacjentów
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… B2.  Jak Pan ocenia bezpieczeństwo stosowanego leczenia, biorąc pod uwagę przyjmowane czynniki? 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

36%

35%

50%

53%

14%

12%

Dorośli. Hemofilia (ciężka/
umiarkowana) niepowikłana

inhibitorem (n=74)

Dorośli. Hemofilia
powikłana inhibitorem

(n=17)

42%

52%

36%

33%

58%

48%

64%

50% 17%

Dzieci. Hemofilia ciężka
/umiarkowana (n=55)

…stosujące cz. 
rekombinowany (n=25)

…stosujące cz. 
osoczopochodny (n=28)

Dzieci. Hemofilia łagodna
(n=7)

❑ Bardzo dobrze
❑ Raczej dobrze
❑ Raczej źle
❑ Bardzo źle

PACJENCI

Nie ma istotnej różnicy w postrzeganiu 
bezpieczeństwa terapii u dzieci leczonych cz. 
rekombinowanymi  vs osoczopochodnymi

84% pacjentów dorosłych stosuje cz. osoczopochodny
8% rekombinowany

UWAGA: 31% dorosłych i 59% dorosłych z inhibitorem 
biorących udział w badaniu, NIE WIE jaki rodzaj czynnika 
stosuje

51% pacjentów stosuje cz. osoczopochodny*
45% rekombinowany

*nie jest to miarodajny wskaźnik, ponieważ było to 
kryterium rekrutacyjne

PACJENCI



Średni czas od wystąpienia wylewu do zastosowania czynnika 
krzepnięcia (w min)   Pacjenci leczeni na żądanie

A8. Ile czasu zazwyczaj mija od wystąpienia wylewu do przyjęcia  cz. krzepnięcia? A9. Jakie są najczęściej powody zwłoki w podaniu cz.? 
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135

150

115

Dorośli. Hemofilia ciężka/
umiarkowana, niepowikłana

inhibitorem (n=54)

 ...wiek <40 rż (n=36)

... wiek >40 rż (n=31)

136

86

178

460

Dzieci. Hemofilia
ciężka/umiarkowana (n=43)

…stosujące cz. 
rekombinowany (n=23)

…stosujące 
cz.osoczopochodny (n=21)

Dzieci. Hemofilia łagodna
(n=6)

54%

34%

5%

4%

3%

Przygotowanie czynnika do podania

Dotarcie do domu, gdzie jest czynnik
(praca/ szkoła)

Czas na obserwację czy podanie
czynnika jest konieczne

Dojazd do placówki, gdzie czynnik
może być podany

Brak czynnika  w domu

Dorośli. Hemofilia ciężka/
umiarkowana,
niepowikłana inhibitorem
(n=74)

62%

22%

13%

5%

2%

100%

67%

Przygotowanie czynnika do
podania

Dotarcie do domu, gdzie jest
czynnik (praca/ szkoła)

Dojazd do placówki, gdzie
czynnik może być podany

Czas na obserwację czy podanie
czynnika jest konieczne

Brak czynnika  w domu

Dzieci. Hemofilia ciężka/umiarkowana (n=55)

Dzieci. Hemofilia łagodna (n=6)

Przyczyny opóźnień 
Pokazano % pacjentów; dorośli n=74/ dzieci: n-55/6; dane>3%

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

PACJENCI



INDYWIDUALIZACJA TERAPII 

28



Definicja „indywidualizacji terapii”
Pokazano % lekarzy; n=18/15
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D3. Jak P, jako lekarz praktyk, rozumie pojęcie „indywidualizacja terapii”, w przypadku pacjentów z ciężką bądź umiarkowaną HA/B niepowikłaną inhibitorem?  

39%

39%

28%

22%

17%

17%

17%

11%

Uwzględnianie stylu życia i
aktywności fizycznej pacjenta

Uwzględnienie indywidualnego
profilu farmakokinetycznego

Dostosowanie dawkowania/
schematu stosowania do profilu

krwawień

Ustalanie terapii zależnie od
potrzeb pacjenta

Możliwość indywidualnego
doboru preparatu/ dawki/

schematu podawania

Możliwość zastosowania
preparatów rekombinowanych/ o

przedłużonym działaniu

Uwzględnienie powikłań hemofilii

Umożliwienie dostaw
domowych/posiadania większego

zapasu czynnika

67%

47%

27%

27%

27%

13%

7%

Uwzględnienie indywidualnego
profilu farmakokinetycznego

Uwzględnianie stylu życia i
aktywności fizycznej pacjenta

Dostosowanie dawkowania/
schematu stosowania do profilu

krwawień

Możliwość indywidualnego doboru
preparatu/ dawki/ schematu

podawania

Możliwość korygowania/
modyfikowania schematu

dawkowania zależnie od odpowiedzi

Możliwość zastosowania
preparatów rekombinowanych/ o

przedłużonym działaniu

Uwzględnienie masy ciała, wieku

Lekarze leczący pacjentów dorosłych Lekarze leczący dzieci

LEKARZE



20%

33%

40%

7%

<=50% pacj.

51-75 % pacj.

76-99% pacj.

100% pacj.

% pacjentów leczonych z powodu HA/B, z terapią 
substytucyjną dobraną do indywidualnych potrzeb
Pokazano % pacjentów; n=18/15 
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D5. Jak P ocenia  jaki procent pacjentów, ma w obecnej chwili terapię substytucyjną hemofilii, dobraną pod kątem ich specyficznych potrzeb? 

73%

% lekarzy posiadających pacjentów z terapią dobraną do ich indywidualnych potrzeb
Pokazano % lekarzy; n=18/15 

44%

28%

22%

6%

<=50% pacj.

51-75 % pacj.

76-99% pacj.

100% pacj.

58%

…ma ponad ¾ pacjentów z terapią 
dobraną do indywidualnych potrzeb

Lekarze leczący pacjentów dorosłych Lekarze leczący dzieci

27% 
lekarzy

LEKARZE

47% 
lekarzy 

Hemofilia powikłana inhibitorem: 52% Deklaracje pacjentów: Dorośli 90% i Dzieci 89%



Ocena w jakim stopniu obecne leczenie dostosowane jest do potrzeb pacjenta (nasilenie hemofilii, tryb życia) 
Pokazano % pacjentów,  

Definicja i znaczenie terminu indywidualizacja leczenia w
kontekście aktualnego systemu opieki nad pacjentami
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Termin zdecydowanie bardzo trudny do zdefiniowania …
• …zastosowanie terapii adekwatnej do danego wskazania? 

• …dopasowanie dawki leku do pacjenta według obecnie 
stosowanych kryteriów - masa ciała i wzrost? 

• …zmiana preparatu i schematu jego stosowania w sytuacji 
wystąpienia inhibitora?

• …dobór właściwych ćwiczeń i rehabilitacji zdeterminowany 
konkretnymi potrzebami pacjenta, a nie zasadami ogólnymi

• … dobór dawki czynnika krzepnięcia i schematu podania 
według rozbudowanych kryteriów takich jak; styl życia, 
poziom aktywności, aktualny obraz choroby – liczba, 
charakter krwawień, profil farmakokinetyczny 

Badani mieli spore trudności w zdefiniowaniu terminu 
indywidualizacja leczenia hemofilii oraz w sformułowaniu 

dotyczących go oczekiwań. Respondenci oceniają 
indywidualizację leczenia jako parametr istotny, przy czym 

wypowiedzi wskakują, że nie jest on do końca jasny. 

Czy obecny system zapewnia indywidualizację leczenia ?  

Zdaniem pacjentów – obecny system opieki w dużym stopniu 
spełnia oczekiwania dotyczące indywidualizacji leczenia 

Badanym trudno wyobrazić sobie proces doboru schematu 
podania preparatu według kryteriów bardziej zaawansowanych niż 
obecnie

B8. Jak P ocenia, w jakim stopniu obecnie stosowane leczenie, dostosowane jest do P 
indywidualnych potrzeb, związanych z nasileniem hemofilii i trybem życia?

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

39%

35%

51%

47%

10%

18%

Dorośli. Hemofilia (ciężka/
umiarkowana) niepowikłana

inhibitorem (n=74)

Dorośli. Hemofilia powikłana
inhibitorem (n=17)

Bardzo dobrze dopasowane do potrzeb

Raczej dobrze dopasowane do potrzeb

Raczej / bardzo słabo dopasowane do potrzeb

33%

14%

56%

29%

11%

57%

Dzieci. Hemofilia ciężka
/umiarkowana (n=55)

Dzieci. Hemofilia łagodna
(n=7)

PACJENCI



33

B9. Czy lekarz, dobierając dla Pana preparat czynnika i ustalając, bądź korygując  schemat dawkowania

Czy lekarz, dobierając preparat i ustalając schemat stosowania…
Pokazano % pacjentów, którzy potwierdzili dane zachowanie

PACJENCI

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

43%

78%

77%

35%

35%

76%

88%

65%

…zlecił  badanie profilu 
farmakokinetycznego 

…analizował liczbę, 
rodzaj, czas 

występowania wylewów

…uwzględnił tryb życia i 
planowaną aktywność 

fizyczną 

…pytał o preferencje 
pacjenta dotyczące 
wyboru preparatu

Dorośli. Hemofilia (ciężka/ umiarkowana) niepowikłana inhibitorem (n=74)

Dorośli. Hemofilia powikłana inhibitorem (n=17)

64%

93%

89%

29%

33%

50%

33%

0%

…zlecił  badanie profilu 
farmakokinetycznego 

…analizował liczbę, 
rodzaj, czas 

występowania wylewów

…uwzględnił tryb życia i 
planowaną aktywność 

fizyczną 

…pytał o preferencje 
pacjenta dotyczące 
wyboru preparatu

Dzieci. Hemofilia ciężka /umiarkowana (n=55)

Dzieci. Hemofilia łagodna (n=7)

Lekarze szacują, że wykonują profil farmakokinetyczny u: 
10% pacj.                             31% pacj.



Bariery i ograniczenia w indywidualizacji terapii 
pokazano % lekarzy
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D6. Jakie obserwuje Pan/i problemy i ograniczenia, jeśli chodzi o dostosowanie terapii substytucyjnej do indywidualnych potrzeb pacjenta z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A / B niepowikłaną inhibitorem?

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

33%

33%

28%

22%

22%

11%

11%

Słaba, niesatysfakcjonująca
współpraca pacjentów

Ograniczenie dostępności
leczenia (czas lekarza, odległość

do ośrodka)

Brak dostępności preparatów:
rekombinowanych i nowych

leków

Niesamodzielność pacjentów w
zakresie podawania czynników

Problemy z dostępem
naczyniowym

Brak wsparcia ze strony POZ,
brak przeszkolonego personelu

 Żadne

67%

20%

13%

7%

7%

13%

Ograniczenia programu
lekowego - sztywno określone

dawkowanie, schemat
podawania

Brak dostępności preparatów:
rekombinowanych i nowych

leków

Trudność z wykonaniem oceny
farmakokinetyki

Słaba, niesatysfakcjonująca
współpraca pacjentów

Problemy z organizacją dostępu
do cz.stosowanych na żądanie

 Żadne

LEKARZE

pacjenci

system
system
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Istotność oraz ocena możliwości realizacji (ostatnie 2 lata),  elementów 
umożliwiających zindywidualizowanie terapii pacjenta
Pokazano % istotności  (skala od 0 do 100%)  oraz średnią ocenę na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zupełnie niemożliwe”, a 5 -
”możliwe w ramach dostępnego postępowania terapeutycznego”; 

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

 Istotność elementu Możliwość realizacji  Istotność elementu Możliwość realizacji  

Skala oceny 0-------------------------------->-100% 1 pkt.----------->-5 pkt. 0-------------------------------->-100%  1pkt.----------->-5 pkt.

Ustalanie/stosowanie dawkowania na podstawie profilu 

farmakokinetycznego 
16% 2,8 23% 2,8

Zastosowanie optymalnie dobranego do potrzeb p-ta, 

preparatu cz. krzepnięcia
14% 3,0 14% 2,7

Zapewnienie odpowiedniej i lości cz. krzepnięcia, niezbędnej 

do efektywnego leczenia na żądanie / profilaktyki 
14% 4,7 12% 4,7

Zapewnienie dostępu do profilaktyki długoterminowej, jeśli  

lekarz uzna, że jest to optymalne
12% 4,1 7% 4,4

Możliwość zastosowania nowych prep. zarejestrowanych na 

świecie, jeśli  lekarz uzna, że jest to wskazane 
10% 1,9 9% 1,9

Możliwość prowadzenia terapii prep. zapewniającymi 

bezpieczeństwo w długim okresie stosowania
9% 3,3 9% 4,3

Możliwość prowadzenia terapii prep. rekombinowanymi …
7% 1,9 5% 2,7

Zapewnienie p-towi, leczonemu na żądanie,  profilaktyki 

krótkoterminowej
7% 4,4 6% 4,4

Wykonanie zalecanych badań diagnostycznych/ kontrolnych,  

z częstotliwością dostosowaną do potrzeb 
6% 3,8 5% 4,5

Zapewnienie pacjentowi odpowiedniej osłony około 

zabiegowej
5% 4,4 9% 4,9

n=18 lekarzy leczących dorosłych  / n= 15 lekarzy leczących dzieci 

LEKARZE



% pacjentów z H A/B, dla których dostępne są elementy,
składające się na jakość terapii substytucyjnej

Pokazano % pacjentów; n=18/15
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D8. Proszę pomyśleć o wszystkich pacjentach z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A/B niepowikłaną inhibitorem, znajdujących się obecnie pod opieką Pana/i ośrodka. Niech stanowią 100%. Dla jakiego odsetka tych pacjentów: dostępne są  preparaty rekombinowane cz. 
krzepnięcia/ dostępne jest leczenie w ramach profilaktyki długoterminowej /dostępna jest możliwość prowadzenia leczenia domowego D8_7 U jakiego odsetka pacjentów, ustalając schemat dawkowania czynnika,  wykonuje Pan/i indywidualny profil farmakokinetyczny?

D8_3. Gdyby miał P możliwość swobodnego doboru rodzaju cz. krzepnięcia  stosowanego u pacjentów z ciężką lub umiarkowaną HA/B niepowikłaną inhibitorem, to u jakiego odsetka swoich pacjentów chciałby P stosować …prep. rekombinowany/  osoczopochodny.D8_2. Jakie 
kryteria  bierze P pod uwagę dobierając odpowiedni rodzaj cz. krzepnięcia (cz. rekombinowany lub osoczopochodny), dla pacjenta z HA/B niepowikłaną  inhibitorem 

10%

81%

71%

86%

10%

Preparaty rekombinowane…
...stosowane obecnie…

….lekarz chciałby je stosować 

Profilaktyka długotermninowa

Leczenie domowe

Ustalanie dawkowania na
podstawie indywidualnego profilu

farmakokinetycznego

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

51%

96%

89%

99%

31%

Preparaty rekombinowane…
...stosowane obecnie…

….lekarz chciałby je stosować 

Profilaktyka długotermninowa

Leczenie domowe

Ustalanie dawkowania na
podstawie indywidualnego profilu

farmakokinetycznego

Dlaczego nie wykonują u wszystkich:
Brak możliwości wykonania – 57%
Brak współpracy pacjenta – 17%

Dlaczego nie wykonują u wszystkich:
Brak możliwości wykonania – 67%
Nie ma takiej potrzeby – 27%
Brak współpracy pacjenta – 13%

LEKARZE



ZAOPATRZENIE W CZYNNIKI

38



27%

13%

27%

100%

87%

47%

…dostępu do odpowiedniej 
ilości czynników

…dostępu do preparatów 
gwarantujących jakość i 
bezpieczeństwo terapii 

substytucyjnej

…dostępu do wszystkich 
potrzebnych procedur 

terapeutycznych

39

E11. Jak by P określił, na podstawie ostatnich 2 lat, poczucie bezpieczeństwa swoich pacjentów leczonych z powodu hemofilii A/ B (zarówno powikłanej, jak i niepowikłanej inhibitorem), w kwestii dostępu do Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Zupełny brak 
poczucia bezpieczeństwa”, a 5 oznacza „Całkowite poczucie bezpieczeństwa”

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

Ocena poczucia bezpieczeństwa pacjentów z hemofilią, w zakresie
dostępu do czynników i procedur terapeutycznych
pokazano % lekarzy, n=18/15

6%

17%

56%

11%

28%

28%

83%

56%

17%

…dostępu do odpowiedniej 
ilości czynników 

…dostępu do preparatów 
gwarantujących  jakość i 
bezpieczeństwo terapii 

substytucyjnej

…dostępu do wszystkich 
potrzebnych procedur 

terapeutycznych

Oceny negatywne (1/2 pkt.) Ocena ambiwalentna (3pkt.)

Oceny pozytywne (4/5 pkt.)

LEKARZE

Średnia: 4,2 pkt. 

3,6 pkt. 

2,6 pkt. 

Średnia: 4,7pkt. 

4,3 pkt. 

3,3 pkt. 

Z perspektywy lekarzy nie ma problemu z dostępnością czynników (bezpiecznych i w odpowiedniej ilości) 
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B13. Czy ma Pan w domu wystarczający zapas czynnika, aby stosować …leczenie…bez oszczędzania i martwienia się, że zabraknie? 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

74%

41%

22%

53%
6%

Dorośli. Hemofilia (ciężka/
umiarkowana) niepowikłana

inhibitorem (n=74)

Dorośli. Hemofilia powikłana
inhibitorem (n=17)

59%

28%

93%

14%

5%

86%

Dzieci. Hemofilia ciężka
/umiarkowana (n=55)

Dzieci. Hemofilia łagodna (n=7)

Zdecydowanie tak - zawsze mam wystarczający zapas czynnika

Raczej tak - zwykle mam zapas w domu, ale zdarzają się  okresy
gdy muszę oszczędzać/ brakuje mi czynnika

Raczej nie  - zwykle mam niewystarczający zapas w domu,  muszę
oszczędzać, ograniczac dawki, liczbę podań

Zdecydowanie nie - zawsze muszę oszczędzać; zdarza się że nie
mam czynnika w momencie wylewu

Nie mam czynnika w domu

Ocena posiadania wystarczającej ilości czynników w domu
pokazano % pacjentów PACJENCI

Odczuwają braki 

Problem w przypadku wylewu

Elementy ograniczające dostępność odpowiedniej ilości czynników:

• Ograniczenia w ilości wydawanego czynnika w stacjach krwiodawstwa 
(24% pacj. Dorosłych niepowikłanych inhibitorem)

• Brak wystarczającej ilości czynnika w stacjach (12/18% pacj. dorosłych)

• Problemy z dojazdem po odbiór czynnika (19%/6% pacj. dorosłych)



OPIEKA NAD PACJENTAMI Z  HEMOFILIĄ 
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Ocena standardów opieki nad pacjentami z hemofilią, 
zapewnianych w PL vs najlepsze standardy europejskie
Pokazano % lekarzy; n=18/15

42

E1. Jak P ocenia standardy opieki nad pacjentami z hemofilią, zapewniane w pacjentom w  Polsce, w porównaniu do najlepszych standardów europejskich?E6. Jak P ocenia sytuację pacjentów, z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A / 
B (zarówno powikłaną, jak i niepowikłaną inhibitorem), w P ośrodku, jeśli chodzi o kompleksowość opieki jaką może im zapewnić ośrodek. Oceny proszę dokonać na skali od 0 do 100%. Gdzie 0% oznacza ocenę „Brak możliwości 
zapewnienia kompleksowej opieki”, a 100% oznacza, że „Potrzeby związane z kompleksową opieką zaspokajane są w stopniu idealnym”.

6%

33% 47%

50%

53%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

Zdecydowanie lepsze  w PL Raczej lepsze w PL
Porównywalne Raczej gorsze w PL
Zdecydowanie gorsze w PL

61%
niższa jakość

53%
niższa jakość

LEKARZE



Lekarz prowadzący leczenie hemofilii 
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62
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C18. Kto prowadzi u Pana leczenie hemofilii (tj. zleca czynniki krzepnięcia, prowadzi dokumentację i  monitoring leczenia hemofilii, zleca niezbędne badania diagnostyczne)? C19. Jak często odbywa Pan wizyty u hematologa prowadzącego 
leczenie hemofilii?  C20. Czy taka częstotliwość wizyt u hematologa  prowadzącego leczenie hemofilii jest Pana/i zdaniem wystarczająca?  

C21. Czy między wizytami w ośrodku leczenia hemofilii, korzysta Pan z wizyt u innego lekarza, który zajmuje się u Pana leczen iem hemofilii (np. zlecaniem czynników, podawaniem czynników w przypadku wylewów, przygotowywaniem do 
zabiegów związanych z utratą krwi)  C21b. Jakiej specjalizacji to lekarz/ lekarze?

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

89%

7%

3%

3%

Hematolog w ośrodku
leczenia hemofilii

Hematolog poza ośrodkiem
leczenia hemofilii

Lekarz POZ

Nie mam lekarza
prowadzącego

94%

3%

2%

3%

Hematolog w ośrodku
leczenia hemofilii

Hematolog poza ośrodkiem
leczenia hemofilii

Lekarz POZ

Nie mam lekarza
prowadzącego

Częstość wizyt u lekarza prowadzącego leczenie hemofilii
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62

10%

21%

25%9%

19%

14%

2%Raz na miesiąc lub rzadziej

Co dwa miesiące

Co trzy miesiące ( 4 razy w roku)

Co 4-5 misięcy (3 razy w roku)

Co 6 miesięcy (2 razy w roku)

Rzadziej niż co 6 miesięcy

Inaczej

6%

23%

5%

48%

15%

3%

56% co najmniej 
1x na kwartał

48% co 6 miesięcy 

PACJENCI

Kontakt z hematologiem prowadzącym jest najmocniejszym i najlepiej ocenianym elementem opieki 
systemowej   (badanie jakościowe) 



Zalety i wady obecnego systemu opieki
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Mocne strony obecnego systemu opieki Słabe strony obecnego systemu opieki 

• Profesjonalna opieka hematologiczna, bardzo dobry, bliski 
kontakt z lekarzem prowadzącym, pielęgniarkami i ogólnie 
ośrodkiem terapii 

• Zaangażowanie i empatia hematologów, otwartość na 
komunikację z pacjentem, również poza godzinami pracy

• Zapewnienie chorym dostępu do preparatów czynnika 
krzepnięcia, w przypadku dzieci również do czynnika 
rekombinowanego 

• Dostępność profilaktyki dla pacjentów

• Systemu dostaw domowych i odbioru odpadów do utylizacji w 
przypadku pacjentów dzieci 

• Brak systemu ogólnego monitorowania dedykowanego 
hemofilikom – korzystanie ze ścieżki przeznaczonej dla wszystkich 
pacjentów jest czasochłonne, uciążliwe, obarczone trudnościami 
wynikającymi z deficytów wiedzy na temat specyfiki choroby 

• Ograniczona dostępność konsultacji ortopedycznych i świadczeń 
rehabilitacyjnych

• Brak dostępu do czynnika rekombinowanego dla dorosłych

• Niski poziom świadomości wśród pracowników służby zdrowia 
spoza ośrodków leczenia hemofilii: lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek, członków zespołów ratunkowych 

• Mało komfortowy system obioru osobistego preparatów w 
przypadku pacjentów dorosłych

• Brak systemowych rozwiązań ukierunkowanych na pacjentów 
dorosłych o ograniczonej sprawności (konieczność rozszerzenia 
systemu opieki i dostaw domowych)



OGÓLNODOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA, JAKO 
ELEMENT OPIEKI NAD PACJENTEM Z HEMOFILIĄ 
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C31. Jak P ocenia dostępność, dla pacjenta chorującego na hemofilię, do …. 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

3,5

3,9

4,5

3,0

4,0

1 2 3 4 5 6 7

Dostęp do rehabilitacji (n=79)

Dostęp do zabiegów
stomatologicznych wymagających

osłony hemostatycznej (n=70)

Dostęp do zabiegów ortopedycznych
i chirurgicznych wymagających
osłony hemostatycznej (n=69)

Dostęp do opieki psychologicznej
(n=34)

Dostęp do opieki pielęgniarskiej
odpowiednio przygotowanej aby

opiekować się pacjentem z…

Zupełny brak 
dostępu

Bardzo dobry 
dostęp 

13%

35%

63%

24%

23%

4,2

4,1

5,1

4,0

4,3

1 2 3 4 5 6 7

Dostęp do rehabilitacji (n=29)

Dostęp do zabiegów
stomatologicznych wymagających

osłony hemostatycznej (n=35)

Dostęp do zabiegów
ortopedycznych i chirurgicznych

wymagających osłony…

Dostęp do opieki psychologicznej
(n=23)

Dostęp do opieki pielęgniarskiej
odpowiednio przygotowanej aby

opiekować się pacjentem z…

Zupełny brak 
dostępu

Bardzo dobry 
dostęp 

53%

15%

63%

48%

44%

Nie potrzebowałem korzystać 
z danego świadczenia

Ocena dostępności świadczeń medycznych 
Pokazano średnie oceny; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62; skala 1 (zupełny brak dostępu) – 7 (bardzo dobry dostęp)

PACJENCI

42% dorosłym nie udało się w ostatnim roku skorzystać z rehabilitacji, mimo iż potrzebowali
29% nie udało się skorzystać z leczenia stomatologicznego 



54%

45%

35%

24%

45%

40%

37%

25%

23%

27%

34%

27%

27%

58%

Lekarz nie podjął się prowadzenia
leczenia

Lekarz wyrażał obawy,
wątpliwości związane z podjęciem

się opieki medycznej

Pielęgniarka nie podjęła się
wykonania iniekcji/ podania

czynnika

Pielęgniarka miała problemy z
prawidłowym wykonaniem

podania czynnika

Stomatolog odmówił prowadzenia
leczenia

zachowawczego/ekstrakcji

Stomatolog wyrażał obawy,
wątpliwości związane z podjęciem

leczenia / ekstrakcją

Odmówiono wykonania zabiegu
ortopedycznego / chirurgicznego

37%

42%

28%

33%

22%

33%

% pacjentów, którym  odmówiono wykonania usługi medycznej 
lub sygnalizowano obawy (ostatnie 2-3 lata)
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62
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C16. Proszę przypomnieć sobie swoje doświadczenia z korzystaniem ze służby zdrowia, w ciągu ostatnich 2-3 lat. Czy zdarzało się P że, w związku z hemofilią…. C17. Proszę określić jak często miał P do czynienia z taką sytuacją, że

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

37%

33%

41%

34%

52%

35%

33%

46%

37%

43%

44%

26%

25%

65%

... nie podjął się  leczenia

...wyrażał obawy, wątpliwości …

... nie podjęła się wykonania iniekcji/
podania cz.

... miała problemy z prawidłowym
podaniem czynnika

.. odmówił leczenia

... wyrażał obawy, wątpliwości
związane z podjęciem leczenia /

ekstrakcją

Odmówiono  zabiegu ortopedycznego /
chirurgicznego

Często Rzadko Nigdy Nie dotyczy

17%

29%

16%

22%

22%

40%

lekarz

pielęgniarka

stomatolog

PACJENCI



6%

10%

29%

24%

19%

23%

47%

48%

32%

52%

39%

21%

24%

65%

23%

29%

Lekarzy POZ

Lekarzy różnych specjalizacji  -
leczących współistniejące

Lekarzy różnych specjalizacji -
leczących powikłania hemofilii

Stomatologów

Pielęgniarek pracujących w
przychodni

27%

3%

25%

33%

Ocena kompetencji personelu medycznego 
(spoza ośrodków leczenia hemofilii) 
Pokazano % pacjentów
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C6. Jak ocenia P przygotowanie następujących lekarzy do opieki nad pacjentem z hemofilią? 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

15%

14%

7%

10%

38%

37%

12%

26%

24%

42%

45%

52%

49%

52%

4%

3%

35%

18%

14%

Lekarzy POZ

Lekarzy różnych
specjalizacji  - leczących
choroby współistniejące

Lekarzy różnych
specjalizacji - leczących

powikłania hemofilii

Stomatologów

Pielęgniarek
pracujących w

przychodni

Bardzo źle Raczej źle Raczej dobrze Bardzo dobrze

53% Negatywne oceny

51%

13%

34%

34%

32%

PACJENCI
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C6a. Czy P lekarz rodzinny do którego zwykle P chodzi ma wiedzę na temat hemofilii  i podaje bądź zleca  podanie czynnika w sytuacji wylewu?) C6b. A czy w przychodni, z której P korzysta są pielęgniarki (np. w gabinecie zabiegowym, 
pielęgniarka środowiskowa)   które w razie potrzeby mogą podać P czynnik (tj. potrafią to zrobić i nie obawiają się tego)? 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

Czy  lekarz POZ  ma wiedzę nt. hemofilii i podaje / zleca podanie czynnika w razie wylewu? 
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62

18%

26%

37%

19%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Oceny pozytywne 
44%

Negatywne 
56%

37%

24%

21%

18%

Oceny pozytywne 
61%

Negatywne 
39%

Dostępność pielęgniarek, które mogą podać czynnik, w przychodniach z której korzystają pacjenci 
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62

25%

26%
27%

21%

Bez problemu robi to większość
pielęgniarek

Jest jedna - dwie pielęgniarki,  w
razie potrzeby są w stanie to zrobić

Nie ma takich pielęgniarek

Trudno powiedzieć

Dostęp do pielęgniarki 
podającej czynnik w 

przychodni

51%

24%

29%

44%

3%
Dostęp do pielęgniarki 

podającej cz., w 
przychodni

53%

Ocena kompetencji personelu medycznego (spoza ośrodków 
leczenia hemofilii) 

Problem z obsługą portów

PACJENCI



Realizacja zasady „najpierw czynnik”
Pokazano % pacjentów; pacjenci dorośli, n=91; dzieci, n=62
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C7. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w związku z Pana stanem zdrowia potrzebował P… C8. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał P możliwość skorzystania, w ramach NFZ (czyli bezpłatnie. C14. Czy P zdaniem, w sytuacjach nagłych, 
związanych z krwawieniem/ wylewem realizowana jest przez pracowników medycznych zasada „najpierw czynnik”?

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

2%

33%

35%

30%

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Oceny negatywne
65%

16%

50%

23%

11%

Oceny pozytywne 
66%

PACJENCI
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C29 Czego P  najbardziej brakuje, jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej zapewnianej  pacjentowi chorującemu na hemofilię? 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

42%

38%

18%

17%

15%

15%

12%

10%

10%

8%

5%

Znajomości specyfiki hemofili wśród
lekarzy, pracowników medycznych

Szybszego dostępu do specjalistów

Rehabilitacji

Dostępu do skutecznych, nowych,
bezpiecznych leków

Szybkiego podania czynnika, możliwości
podania czynnika

Ułatwień w zaopatrzeniu w czynnik

Życzliwości, zrozumienia, zaangażowania
pracowników medycznych

Kompleksowego podejścia do pacjenta

Dostępności hematologa

Ułatwień, usunięcia barier

Dostępności leczenia zabiegowego

52%

26%

19%

19%

19%

16%

10%

10%

6%

6%

3%

Znajomości specyfiki hemofili wśród
lekarzy, pracowników medycznych

Szybkiego podania czynnika, możliwości
podania czynnika

Życzliwości, zrozumienia, zaangażowania
pracowników medycznych

Szybszego dostępu do specjalistów

Dostępności leczenia stomatologicznego

Dostępu do skutecznych, nowych,
bezpiecznych leków

Rehabilitacji

Opieki psychologicznej

Kompleksowego podejścia do pacjenta

Opieki pielęgniarskiej

Niczego

Niezaspokajane potrzeby pacjentów z hemofilią, w zakresie opieki 
świadczonej przez system ochrony zdrowia 
Pokazano % pacjentów, n=91/62

• Kompetencje lekarzy 

• Szybka ścieżka dostępu do 
specjalistów

• Szybkie podanie czynnika 

• Dostęp do leków –
nowych/ bezpiecznych

• Życzliwość 

• Rehabilitacja

PACJENCI



KOMPLEKSOWOŚĆ OPIEKI 
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Stopień zapewnienia pacjentom z hemofilią kompleksowej 
opieki, w ośrodku 
Pokazano ocenę średnią na skali od 0 do 100%; n=18/15

54

E6. Jak P ocenia sytuację pacjentów, z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A / B (zarówno powikłaną, jak i niepowikłaną inhibitorem), w P ośrodku, jeśli chodzi o kompleksowość opieki jaką może im zapewnić ośrodek. Oceny proszę 
dokonać na skali od 0 do 100%. Gdzie 0% oznacza ocenę „Brak możliwości zapewnienia kompleksowej opieki”, a 100% oznacza, że „Potrzeby związane z kompleksową opieką zaspokajane są w stopniu idealnym”. 

Średnia ocena Skala: 0-100%

Lekarze leczący dzieci wyżej oceniają możliwość 
zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki, niż 
lekarze leczący dorosłych. 

17%
Lekarze leczący

 dorosłych

Lekarze leczący
dzieci

0%. Brak możliwości < 25 % zaspokojonych potrzeb
26-50 % zaspokojonych potrzeb 51-75 % zaspokojonych potrzeb
76-98 % zaspokojonych potrzeb Idealna kompleksowa opieka - 100%

LEKARZE

39% 48% 10% 3%26% 44% 25% 4%

Zdecydowanie kompleksowa opieka
Raczej kompleksowa opieka
Raczej nie zapewnia kompleksowej opieki
Zdecydowanie nie zapewnia kompleksowej opieki

Kompleksowa opieka – 70%

PA
C

JE
N

C
I 

n
=

9
1
/6

2

0. Brak możliwości 
zapewnienia 
kompleksowej opieki

100. Potrzeby zw. z kompleksową 
opieką zaspokojone idealnie

Lekarze leczący 
dorosłych - 47% 

pacjentów

Lekarze leczący 
dzieci - 68% 
pacjentów

<=połowa zaspokojonych 
potrzeb

> połowa

39% lekarzy

80% lekarzy

64% lekarzy

20%

Kompleksowa opieka – 87%



Elementy składające się na kompleksową opiekę nad pacjentem 
z hemofilią
Pokazano % lekarzy; n=18/15
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E4. Jakie elementy powinny się, P zdaniem, składać na kompleksową opiekę nad pacjentem z ciężką lub umiarkowaną HA/B (powikłaną/niepowikłaną inhibitorem)? Proszę pomyśleć o sytuacji idealnej, jaką by P chciał zagwarantować swoim 
pacjentom.

83%

39%

22%

22%

22%

17%

11%

11%

11%

6%

6%

6%

6%

Zapewnienie opieki
wielospecjalistycznej

Dostępność badań diagnostycznych

Dostęp do ośrodków
kompleksowej terapii

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej
 (także w domu)

Dostęp do najnowszych leków

Możliwość indywidualnego
doboru preparatu

Zapewnienie dostaw domowych

Edukacja lekarzy (POZ/ specjalistów)
pod kątem opieki nad pacjentem z…

Edukacja pacjentów/ środowiska

Zapewnienie wsparcia
 psychologicznego

Dostosowanie dawkowania
 do potrzeb pacjenta

Dostępność czynników

Dostępność profilaktyki

53%

33%

33%

27%

20%

20%

20%

13%

13%

13%

7%

7%

Zapewnienie opieki
wielospecjalistycznej

Dostęp do ośrodków
kompleksowej terapii

Możliwość indywidualnego
 doboru preparatu

Dostępność czynników

Dostosowanie dawkowanina
 do potrzeb pacjenta

Dostęp do najnowszych leków

Zapewnienie wsparcia
 psychologicznego

Zapewnienie opieki
pielęgniarskiej

Zapewnienie
dostaw domowych

Edukacja pacjentów/
 środowiska

Dostępność cz.
 rekombinowanych

Dostępność badań
diagnostycznych

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

Dostępność i 
indywidualizacja 
stosowanych 
terapii

LEKARZE

Pacjenci: 
Dostępność lekarzy różnych 
specjalizacji, mających wiedzę 
nt. specyfiki leczenia pacj. z 
hemofilią 

Dostępność:
rehabilitacji 
psychologa
stomatologa
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C27. Jacy lekarze powinni się znajdować w zespole opiekującym się pacjentem chorującym na hemofilię i borykającym się z jej powikłaniami?  Z poniższej listy proszę wskazać, których lekarzy chciał by P mieć w zespole opiekującym się P. 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

96%

92%

91%

76%

64%

62%

45%

45%

35%

30%

20%

19%

15%

14%

12%

8%

7%

4%

Hematolog

Rehabilitant

Ortopeda

Stomatolog

Chirurg

Lekarz leczenia bólu

Lekarz chorób zakaźnych

Psycholog

Lekarz POZ

Kardiolog

Neurolog

Urolog

Diabetolog

Genetyk

Dermatolog

Psychiatra

Pulmonolog

Inny

93%

80%

79%

70%

66%

51%

49%

36%

31%

28%

26%

18%

16%

15%

13%

11%

11%

3%

Hematolog

Rehabilitant

Ortopeda

Stomatolog

Psycholog

Lekarz POZ

Chirurg

Lekarz leczenia bólu

Neurolog

Kardiolog

Genetyk

Dermatolog

Urolog

Diabetolog

Lekarz chorób zakaźnych

Pulmonolog

Psychiatra

Inny

Lekarze i inni specjaliści, którzy powinni wchodzić w skład zespołu 

opiekującego się pacjentem z hemofilią Pokazano % pacjentów; n=91/62

PACJENCI

Ponadto…
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C27. Jacy lekarze powinni się znajdować w zespole opiekującym się pacjentem chorującym na hemofilię i borykającym się z jej powikłaniami?  Z poniższej listy proszę wskazać, których lekarzy chciał by P mieć w zespole opiekującym się P. 

Pacjenci dorośli Dzieci do 18 rż

74%

48%

40%

34%

34%

Przeszkolona pielęgniarka
(podania czynnika)

Pielęgniarka - edukatorka

Osoba współpracująca z
placówkami szkolno -

wychowawczyni

Pracownik socjalny

Osoba pomagająca w
wykonywaniu czynności

domowych

76%

73%

60%

35%

16%

15%

Przeszkolona pielęgniarka
(podania czynnika)

Osoba współpracująca z
placówkami szkolno -

wychowawczyni

Pielęgniarka - edukatorka

Pedagog

Osoba pomagająca w
wykonywaniu czynności

domowych

Pracownik socjalny

Lekarze i inni specjaliści, którzy powinni wchodzić w skład zespołu 

opiekującego się pacjentem z hemofilią Pokazano % pacjentów; n=91/62
PACJENCI



OCENA ZADOWOLENIA Z ELEMENTÓW 
SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA SYSTEM OPIEKI I LECZENIA 
PACJENTÓW Z HEMOFILIĄ 
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0,0

1,0
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7,0

8,0

9,0
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12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

1 2 3 4 5

Lekarze leczący dorosych

Lekarze leczący dzieci

- Dostęp do nowych metod leczenia/ 
cz. rekombinowane
- Przygotowanie personelu/ dostęp 
do specjalistów/ rehabilitacja/ 
opieka psychologiczna
- Realizacja zasady – najpierw 
czynnik
- Wsparcie socjalne

Pacjenci dorośli -> słabsze oceny

Ocena na ile obowiązujące rozwiązania systemowe 
gwarantują pacjentom dostęp do optymalnej opieki i terapii
Pokazano średnia ocenę; zastosowano skale 1 (ocena bardzo zła) – 5 (ocena bardzo dobra); n=15-18/13-15
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Lekarze leczący dzieci

LEKARZE

Dostępność  prof. krótkoterminowej dla wszystkich potrzebujących

Dostęp do profilaktyki cz. omijającymi

Możliwość prowadzenia leczenia domowego

Dostępność prof. długoterminowej dla wszystkich potrzebujących

Dostęp do ITI

Standardy postępowania - wystąpienie inhibitora

Szybki dostęp do leczenia, w przypadku wylewu.

Dostęp do optymalnego leczenia 

Odpowiednia organizacja i nadzór nad leczeniem domowym

Dostępność świadczeń wymagających osłony hemostatycznej

Możliwość szybkiej identyfikacji  p-tów z hemofilią i zastosowania procedur 

Kompleksowość opieki w ramach obowiązujących rozwiązań 

Możliwość indywidualizacji terapii

Dostępność ośrodków kompleksowej opieki 

Dostępność  specjalistów leczenia hemofilii 

Realizację zasady „najpierw czynnik”, […] poza ośrodkami leczenia hemofilii

Przygotowanie personelu w plac. opiekuńczo wychowawczych

Dostęp odpowiedniej opieki med. , poza ośrodkami leczenia hemofilii 

Zakres wsparcia ze strony opieki socjalnej

Dostępność opieki psychologicznej

Przygotowanie personelu med., poza ośrodkami leczenia hemofilii 

Dostępność rehabilitacji i fizjoterapii  

Dostępność cz. rekombinowanych, jeśli stwierdzono potrzebę

Dostęp do nowych preparatów i metod leczenia 



Ocena zadowolenia z różnych elementów składających się na 
system opieki i leczenia pacjentów z hemofilią 
Pokazano średnią ocenę; pacjenci dorośli n=91; dzieci n=62
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PACJENCI
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10,00

11,00

12,00

1 2 3 4 5 6 7

Pacjenci dorośli (n=91)

Dzieci (n=62)

1. Bardzo źle                                                                                               7. Bardzo dobrze 

Dostęp do odpowiedniej ilości czynnika

Dostęp do optymalnej terapii hemofilii

Łatwa dostępność do specjalistów 
leczenia hemofilii 

Dostępność świadczeń  wymagających
osłony hemostatycznej

Bezpieczeństwo stosowanych czynników

Kompleksowość opieki 

Rozwiązania umożliwiające szybką identyfikację 
pacjentów  i zastosowanie odp. procedur 

Przygotowanie personelu w placówkach 
opiekuńczo wychowawczych

Dostępność dostosowanej do potrzeb, opieki medycznej, 
poza ośrodkami leczenia hemofilii

Realizację zasady "najpierw czynnik" 
poza ośrodkami leczenia hemofilii

Zakres wsparcia ze strony opieki  socjalnej 

Przygotowanie personelu medycznego, 
poza ośrodkami leczenia hemofilii

- Przygotowanie personelu [poza 
ośrodkami lecz. hemofilii]/ dostęp do 
specjalistów, szybka ścieżka dostępu

- Wsparcie socjalne
- Realizacja zasady – najpierw czynnik

Pacjenci dorośli -> słabsze oceny



VII. NARODOWY PROGRAM LECZENIA CHORYCH 
NA HEMOFILIĘ I POKREWNE SKAZY KRWOTOCZNE 
NA LATA 2019-2023
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Znajomość i ocena zapisów NPLChH

66

E13. W październiku 2018 roku został podpisany NPLChH […], na lata 2019 – 2023. Czy zapoznał się P z nowym programem? E18. Biorąc pod uwagę wszelkie P korzystne i niekorzystne opinie, proszę określić jak ogólnie ocenia P NPLChH […],  na 
lata 2019 – 2023. Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, a 5 ocenę bardzo dobrą E19. Jak Pan/ i ocenia, w jakim stopniu przyjęty NPLChH […], na lata 2019 – 2023 zapewni lekarzom i pacjentom z 
hemofilią  poczucie stabilności i ciągłości opieki?

72%

Lekarze leczący dorosłych
Tak Nie

100
%

Lekarze leczący dzieci

% lekarzy, którzy zapoznali się z zasadami 
NPLClH
Pokazano % lekarzy; n=18/15

Ogólna ocena zapisów NPLChH
Pokazano % lekarzy; n=18/15

Ocena czy NPLChH zapewni ciągłość leczenia 
pacjentów z hemofilią 
Pokazano % lekarzy; n=18/15

8%

77%

15%

Zdecydowanie/ raczej nie zapewni
Raczej zapewni
Zdecydowanie zapewni

80%

20%

NPLChH- Narodowy Program Leczenia Chorych Na Hemofilię I Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019- 2023

4,2

1 2 3 4 5
Ocena bardzo zła Ocena bardzo dobra

4,0

1 2 3 4 5
Ocena bardzo zła Ocena bardzo dobra

LEKARZE

Pozytywna 
ocena 92%

Pozytywna 
ocena 100%



33%

40%

20%

33%

40%

47%

53%

53%

67%

53%

7%

7%

27%

7%

13%

Możliwość stosowania
zindywidualizowanego

podejścia do leczenia p-tów z
hemofilią

Możliwość zapewnienia
pacjentom kompleksowej

specjalistycznej opieki
związanej z terapią hemofilii i…

Dostęp do nowych preparatów
i terapii pojawiających się na

świecie

Dostęp do terapii
substytucyjnej, bezpiecznej w

długim okresie stosowania

Poczucie bezpieczeństwa
pacjentów jeśli chodzi o dostęp

do odpowiedniej ilości
czynników

Ocena na ile zapisy programu są korzystne, jeśli chodzi o różne 
aspekty związane z terapią pacjentów z hemofilią
Pokazano % lekarzy; n=18/15
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E17. Jak P ocenia, czy zapisy w nowowprowadzonym NPLChH […], na lata 2019-2023, są korzystne jeśli chodzi o…. 

31%

31%

8%

31%

46%

62%

46%

54%

46%

46%

8%

23%

38%

23%

8%

Możliwość stosowania
zindywidualizowanego
podejścia do leczenia

Możliwość zapewnienia
pacjentom kompleksowej

specjalistycznej opieki

Dostęp do nowych
preparatów i terapii

pojawiających się na świecie

Dostęp do terapii
substytucyjnej, bezpiecznej w

długim okresie stosowania

Poczucie bezpieczeństwa
pacjentów -dostęp do

odpowiedniej ilości czynników

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie

Zdecydowanie nie nie ma takich zapisów

Lekarze leczący dorosłych Lekarze leczący dzieci

LEKARZE



PODSUMOWANIE
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Podsumowanie
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• Pacjenci/ lekarze mają podstawowe poczucie bezpieczeństwa związane z 
dostępem do terapii jeśli chodzi o ilość czynnika, dostęp do profilaktyki dla 
pacjentów z ciężką oraz umiarkowaną hemofilią

• Problematyczne jest natomiast realizowanie bardziej wyrafinowanych potrzeb 
– stosowanie terapii zapewniającej maksymalizację efektywności i 
bezpieczeństwa terapii (dostosowanie do indywidualnych potrzeb, dostęp do 
nowych leków, dostępność czynników rekombinowanych, dostęp do opieki 
specjalistycznej)

• Specjalistyczna opieka hematologiczna jest postrzegana przez pacjentów jako 
efektywna jednak opiera się bardziej na personalnych relacjach z hematologiem 
a nie na systemowych rozwiązaniach

• Doświadczenia pacjentów ze specjalistyczną opieką poza ośrodkami leczenia 
hemofilii są raczej negatywne
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Wydaje się, że system ochrony zdrowia nie w pełni zabezpiecza specyficzne 
potrzeby pacjentów z hemofilią:

• Dostęp do lekarzy różnych specjalizacji [specjaliści odpowiednio przygotowani 
do opieki nad pacjentami z hemofilią]

• Dostęp do rehabilitacji/ opieki psychologicznej
• Adekwatna edukacja lekarzy POZ, pielęgniarek, stomatologów itd.
• Brak procedury szybkiej identyfikacji pacjentów z hemofilią i zastosowania 

odpowiednich procedur np.: zasada najpierw czynnik

Grupą pacjentów którzy na tle innych mają poczucie mniejszego uwzględnienia 
ich potrzeb są pacjenci z hemofilią łagodną [brak dostępu do czynników, 
najniższa ocena indywidualizacji terapii]
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Możliwość zastosowania optymalnego leczenia rozumianego jako terapia 
dostosowana do indywidualnych potrzeb jest ograniczona przez: 

• Niedostateczną współpracę pacjentów

• Ograniczenia refundacyjne: 
• Ograniczona możliwość wyboru stosowanej terapii
• Ograniczona możliwość dostosowywania dawkowania do 

indywidualnego pacjenta [profilaktyka]
• Ograniczona możliwość zastosowania czynników rekombinowanych
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